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Paketin sisältö

Pakettiin sisältyy tietolehtinen, jossa on lisätietoa 
Euroopan unionin Afrikka-hätärahastosta, 
videoanimaatio, tietolehtinen tärkeimpien termien 
määritelmistä sekä kolme esimerkkitapausta Burkina 
Fasosta, Etelä-Sudanista ja Libyasta.

Ohjeellinen kesto

2 tuntia

Tarvittavat materiaalit

Tietokone, tabletti, älytaulu tai puhelin videon 
katsomista ja lisämateriaalin hakemista varten.

Opetustavoitteet
Tämän opetuslehtisen avulla voit opettaa oppilaille 
peruskäsitteet Euroopan unionin, UNHCR:n ja Unicefin 
avusta ihmisille, jotka ovat joutuneet pakenemaan 
alkuperäiseltä asuinalueeltaan.

Tavoitteena on muuttaa pakkosiirtolaisuutta koskevaa 
yhteistä narratiivia tarjoamalla oppilaille uusia 
näkökulmia, jotka voivat auttaa heitä pohtimaan 
kumppanimaille annetun avun lisäarvoa.

Pyrimme tarinankerronnan kautta lähentämään 
kulttuureja ja kannustamaan keskusteluun, joka auttaa 
oppilaita ymmärtämään aiheen monimutkaisuuden, 
murtamaan stereotypioita ja edistämään 
solidaarisuutta.

Tavoite

Ymmärtää, miten EU, UNHCR ja Unicef auttavat 
ihmisiä, jotka ovat pakotettuja siirtymään pois 
asuinseudultaan. 

Aiheet: 

Opetuspaketti käsittää useita oppiaineita, kuten 
äidinkielen, englannin kielen, maantieteen ja 
yhteiskuntaopin. Käsiteltäviä aiheita ovat muun 
muassa seuraavat: EU, Yhdistyneet kansakunnat, 
ihmisoikeudet ja lapsen oikeudet, muuttoliike, maan 
sisäinen pakolaisuus ja pakolaiset, humanitaarinen 
apu ja kehitysapu, koulutus, ravinto, konfliktit ja 
yrittäjyys.

Oppitunti sopii 12–18-vuotiaille oppilaille. 
Nuoremmille oppilaille on ehkä selitettävä 
muutamia avainkäsitteitä ja -määritelmiä.
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Ehdotus oppitunnin 
rakenteesta
1. Oppilaiden tietojen ennakkoarviointi

Kysy oppilailta, mitä he tietävät seuraavista 
organisaatioista ja avainkäsitteistä:

• Pakkosiirtolaisuus
• Pakolaiset
• Maan sisäiset pakolaiset
• Muuttoliike
• Konflikti
• Yhdistyneet kansakunnat
• UNHCR
• Unicef
• EU

2. Animaatio

Katso https://audiovisual.ec.europa.eu/en/
video/I-204043 oppilaidesi kanssa.

Mitä he oppivat?  

Oppilaat voivat työskennellä pareittain, ryhmissä 
tai yksin oman harkintasi mukaan. He voivat myös 
kirjoittaa vastauksensa tarvittaessa muistiin.

Pyydä oppilaita etsimään vastaukset seuraaviin 
kysymyksiin: 

1) Nimeä kolme tapaa, joilla pakolaisia autettiin 
videossa. 

2) Mitkä organisaatiot osallistuivat auttamiseen, ja 
mitä ne tekivät? 

Vastaus

Euroopan unioni rahoittaa kansainvälisiä 
organisaatioita, kuten UNHCR:ää ja Unicefia, jotta 
nämä voivat ohjelmiensa kautta auttaa pakolaisia 
pysymään turvassa ja saamaan mahdollisimman 
normaalin elämän. Tämä tarkoittaa esimerkiksi 
lapsille mahdollisuutta käydä koulua ja aikuisille 
mahdollisuutta saada koulutusta tai löytää työtä.

Pyydä oppilaita/ryhmiä esittelemään vastauksensa 
luokalle. Jos jotkin vastauksista poikkeavat 
merkittävästi muista, voi olla kiinnostavaa kuulla, 
kuinka oppilas/ryhmä päätyi vastaukseensa.
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Jatkokeskustelu

Johdattele luokka keskustelemaan aiheesta syvemmin 
seuraavien kysymysten avulla. Voit myös lisätä omia 
kysymyksiäsi. Oppilaat voivat jatkaa työskentelyä yksin 
tai ryhmissä oman harkintasi mukaan.

OPETUSLEHTINEN 
MITEN EU, UNHCR JA UNICEF AUTTAVAT 
PAKOLAISIA JA MUITA ASUINSEUDULTAAN 
SIIRTYMÄÄN JOUTUNEITA VÄESTÖRYHMIÄ?

 p EU auttaa kaikkialla maailmassa ihmisiä, jotka ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan. Miksi EU pystyy auttamaan 
heitä? Miten sinä ja perheesi olette osa tätä apua?

 p Onko mielestäsi tärkeää, että pakolaiset saavat tukea saapuessaan toiseen maahan? Miksi tai miksi ei?

 p Miten paikallinen väestö voi tukea pakolaisia? Tunnetko pakolaisia? Jos tunnet, miten olet tukenut heitä tai miten 
voisit tukea heitä?

 p Kuvittele, että joutuisit lähtemään kotimaastasi. Minne menisit? Mitä ottaisit mukaasi? (Ota huomioon, että 
voit ottaa mukaasi vain sen verran, mitä pystyt itse kantamaan.) Millaista tukea tarvitsisit saavuttuasi uuteen 
paikkaan? Mitä kaipaisit eniten kodistasi?
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3. Tutustu Euroopan unionin Afrikka-hätärahastoon (EUTF)

Avaa tietolehtinen osoitteessa   
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica 

Järjestä oppilaille seuraava totta vai tarua  visa. Odota, 
että he pääsevät yksimielisyyteen vastauksesta, ennen 
kuin tarkistatte oikean vastauksen.

Testaa oppilaiden tiedot tällä totta vai tarua  visalla.

1) Unicef ja UNHCR toteuttavat EU:n rahoittamia 
projekteja ruohonjuuritasolla.

2) Afrikan valtiot rahoittavat EU:n Afrikka-
hätärahastoa.

3) EU:n Afrikka-hätärahastolla on projekteja joka 
puolella Afrikan mannerta.  

4) EU:n Afrikka-hätärahaston projektit keskittyvät 
haavoittuvimmassa asemassa oleviin ihmisiin, 
kuten pakolaisiin. 

Vastaukset: 1: totta / 2: tarua / 3: tarua / 4: totta
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4. Matkustetaan seuraavaksi Burkina 
Fasoon, Etelä-Sudaniin ja Libyaan

Jaa oppilaat kolmeen ryhmään.

Jokainen ryhmä saa yhden esimerkkitapauksen (Sahel 
ja Tšad-järvi, Etelä-Sudan tai Pohjois-Afrikka). Jaa 
jokaiselle ryhmän jäsenelle oma moniste, jotta heidän 
on helppo lukea tapauksesta.

Pyydä ryhmiä vastaamaan esimerkkitapausten lopussa 
oleviin kysymyksiin.

Kun ryhmä on vastannut, pyydä heitä keskustelemaan 
seuraavan kysymyksen pohjalta: ”Kuvittele, että 
työskentelet EU:ssa ja sinun on keksittävä tapoja tukea 
ihmisiä, jotka ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan. 
Millaisen tuen asettaisit etusijalle?”

Kukin ryhmä esittelee esimerkkitapauksensa muulle 
luokalle ja kertoo, mitä he oppivat siitä ja millaisen 
pakolaistuen he asettaisivat etusijalle.

https://ec.europa.eu/trustfundforafrica 

